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  ACORDO DE LICENÇA PARA USUÁRIO FINAL

PARA O CORTADOR ELETRÔNICO ECLIPS®2 FORNECIDO 
PELA SIZZIX®

A Ellison Educational Equipment, Inc., fazendo negócios 
como Sizzix® (“Sizzix”) está disposta a lhe conceder uma 
licença  de uso para o Cortador Eletrônico eclips®2  
(o “Produto”), sujeita à sua aceitação dos termos e 
condições a seguir. Leia com cuidado os termos do 
presente Acordo. O uso do Produto ou de qualquer 
componente irá constituir a aceitação dos termos deste 
Acordo. Se você não concorda com esses termos, você não 
poderá utilizar o Produto e você deverá entrar em contato 
com a Sizzix para obter instruções sobre a devolução do 
Produto.

1. Licença. Sujeito aos termos do presente Acordo,
a Sizzix está lhe concedendo uma licença de uso não 
exclusiva, não- transferível, sem royalty e limitada do 
Produto e qualquer componente, software, firmware e 
documentação associada para as finalidades pessoais, 
não comerciais exclusivas com relação ao uso do 
Produto para o objetivo pretendido conforme descrito na 
documentação aplicável. Você poderá atribuir esta licença 
somente como parte de uma venda ou transferência do 
Produto e todos os componentes, e somente se o recebedor 
concorda em cumprir os termos do presente Acordo. Seus 
direitos sob este Acordo serão cancelados quando desta 
atribuição.

2. Restrições. Exceto na medida em que permitido por
lei, você não poderá usar engenharia inversa, decompilar 
ou de outro modo tentar fazer uma cópia ou publicar o 
software, o firmware ou a documentação incluída com o 
Produto. A Sizzix mantem a propriedade do design do 

Produto bem como do software, firmware e documentação 
associados, junto com todos os direitos da propriedade 
intelectual, sujeito apenas aos direitos limitados concedido 
por meio do presente Acordo. Nenhum direito para usar 
as marcas Sizzix, eclips2 ou qualquer outra marca de 
propriedade da Ellison Educational Equipment está sendo 
concedido por meio deste Acordo. Você concorda em 
cumprir com todas as leis e regulamentos de exportação 
aplicáveis ao Produto e seus componentes.

3. Garantia. O produto está sujeito às Garantias
Limitadas incluídas na documentação do Produto, e 
incorporadas neste Acordo.

4. Geral. O presente acordo é regido pelas leis to
Estado da Califórnia. Todas as disputas relacionadas 
ao Produto ou ao presente Acordo estarão sujeitas à 
exclusiva jurisdição dos tribunais estaduais e federais de 
Orange County, Califórnia. O presente Acordo representa 
a concordância total entre você e a Sizzix com relação 
ao Produto e prevalecerá sobre qualquer comunicação 
anterior e quaisquer termos conflitantes contidos em 
qualquer pedido, cotação ou confirmação. Nenhum 
adendo ao presente Acordo produzirá efeito a menos que 
assinado pela Sizzix e por você.

5. Para entrar em contato com a Sizzix. Para consultas
sobre o Produto, entre em contato como segue:

Nos Estados Unidos da América: sizzix.com

Ligação gratuita nos EUA através do 877-355-4766 

949-598-8821 fora dos EUA




